
1 น.ส กมลภัค พงศพณิชบวร จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
2 น.ส. กรกันยา เกษรักษ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
3 นาย กฤษฏิ์คุณัชญ ตันบุตร หน.สวนโยธา 5 อบต. ไสไทย เมือง กระบี่
4 น.ส. กัลยา ประทุมทอง หน.สวนการคลัง 4 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
5 น.ส กุลดา นุชเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
6 นาย เกรียงไกร เดชพันธ ชางโยธา 1 อบต. หวยแกง กุดชุม ยโสธร
7 น.ส เกษร ประเสริฐศรี ผช.จนท.จัดเก็บรายได - ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
8 นาง จงรักษ พันธุประเสริฐ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
9 นาย จักรี บุญวงษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
10 นาง จันทรฉาย งีสันเทียะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
11 น.ส. จันทรทิพย ลามิตร จพง.พัสดุ 5 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
12 นาง จิตตินีภัค นางาม ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. แมลา นครหลวง สุพรรณบุรี
13 นาง จินตนา จันทรภูชงค จนท.ทะเบียน 4 ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
14 น.ส. จินภัค แจงไพร จนท.ทะเบียน อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
15 นาง จุฑาทิพย อํานาจ หน.สวนงานคลัง 5 อบต. วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี กําแพงเพชร
16 นาง ชนิดา เสนามนตรี นายชางโยธา 4 ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
17 นาย ชัยชาญ ธน.ทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
18 นาย ชิต คําสันเทียะ นายชางโยธา 2 อบต. บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
19 นาย เชาวลิต ฤทธิพันธ นายชางโยธา 5 ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา
20 นาง ฌัลลิกา ไชยฟองศรี จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
21 นาย ณรงค มากยาง นิติกร 3 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
22 นาย ณัฐเชษฐ ชูเมือง จพง.พัสดุ 6 อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
23 น.ส ณัฐฑญา เรือนไทย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
24 นาง ณัฐตาภรณ ตันศักดานุวัตร จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. บางเตย สามโคก ปทุมธานี
25 นาย ณัฐพล เนียมพุมพวง หน.สวนโยธา 5 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
26 น.ส. ดวงกมล เกียรติกวินวงศ จพง.ธุรการ 2 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
27 นาง ดาราธร รักความชอบ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต โปงน้ํารอน โปงน้ํานอน จันทบุรี
28 น.ส. ทัศวรรณ นิลบดี จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
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29 นาย ทิวา ปาลดี หน.สวนโยธา 5 อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
30 น.ส. ธิดารัตน ตรีทศ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
31 น.ส. นภาพรรณ บัวคํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
32 น.ส. นลัทชนก แนวบรรทัด จพง.จัดเก็บรายได 4 ทม. ปตตานี เมือง ปตตานี
33 นาง นิตยา เอี่ยมเมือง จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองสามหวัง หนองเสือ ปทุมธานี
34 นาง นิตยา สุขขาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
35 น.ส นิภาพร สีหอม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เนินฆอ แกลง ระยอง
36 นาง นิรมล ปลั่งเสน หน.สวนการคลัง 5 อบต. จอบประทัด วัดเพลง ราชบุรี
37 น.ส. นุวีร สําราษราษฎร จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. อาวนอย เมือง ประจวบฯ
38 นาง บุณยารัตน เหลาต้ังจิตตรง จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฏรธานี
39 น.ส บุษบา รอดทุง นักบริหารงานคลัง 6 ทต. ลอมแรด เถิน ลําปาง
40 นาย ประณิต บุตรรัตนะ ชางโยธา 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
41 นาง ประภัสสร มหาวงศ จพง.ธุรการ 4 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
42 นาง ประภาพร เพริดพราว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปากอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
43 นาง ปนลักษณ พันธดี หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยยาง เมือง สกลนคร
44 นาง พยุงจิตร บุญโนนแต จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
45 นาง พรพิมล พิรามวิทวัส จนท.ทะเบียน 6 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
46 นาย พฤหัส แกวหลา นายชางโยธา 5 ทต. สันทราย แมจัน เชียงราย
47 น.ส. เพชรสุดา สมนึก จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
48 นาง เพ็ญพิชชา ยอดกล่ิน จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. นาโบสถ วังเจา ตาก
49 น.ส. เพลินจิตร กันหาปอง จนท.การเงินและบญชี 1 อบต. ทาสวรรค นาดวง เลย
50 นาย เพ่ิมพล ปนเหนงเพชร หน.สวนโยธา 5 อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
51 นาย ภัทระ ใจเอม หน.สวนโยธา อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
52 น.ส. ภาวิณี ศิริ จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
53 น.ส. มัลลิกา ธรรมไพศาล จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
54 นาย มานะ จันทรสา หน.สวนโยธา 3 อบต. ปางสวรรค ก่ิง อ.ชุมตาบง นครสวรรค
55 นาย ยุทธนา นิตยสมบัติ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
56 นาง ยุวดี ศรีสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี
57 นาง รยา แกวพฤกษ จนท.บริหารงานการเงินฯ 2 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
58 นาง ราตรี แกวเขียว จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
59 น.ส รุงเรือง คงตัน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
60 นาย วชิราชัย พรหมสาขา หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
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61 นาย วรเชษฐ ไชยวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม
62 นาย วรวุธ เหมทานนท นิติกร 3 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
63 นาง วัชรินทร ออนชะอ่ํา จนท.บันทึกขอมูล 3 ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
64 น.ส. วัลยา โลหทัศน จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
65 นาง วารุณี ยาปอง จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
66 น.ส. วาสนา สนธิคุณ จนท.ธุรการ 2 อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร
67 นาง วาสิฏฐี ดังชัยภูมิ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
68 น.ส. วิริยา เทวนุกูล วิศวกรสุขาภิบาล 3 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
69 นาง วิลัดดา เครงจริง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาเจา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
70 นาง วีรวัลย เขมา จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. ลอมแรด เถิน ลําปาง
71 นาย วีระยุทธ เอกะ นายชางโยธา 2 อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน
72 นาย สมณะ มณีกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. นาเหนือ อาวลึก กระบี่
73 นาง สัญญารักษ ทวมพุทรา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
74 นาย สันติ โสโพธิ์ นายชางโยธาฯ 5 ทต. หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
75 นาง สาลินี ไชยเทพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 7 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
76 นาย สุขสันต พานอนันต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ
77 น.ส. สุชาดา ประทุมเขตต หน.สวนการคลัง 4 อบต. ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
78 นาง สุทธิณี ถาวงคกลาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
79 นาย สุนทร แรทอง ปลัด อบต. 6 อบต. ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80 นาง สุภาพร รัตนวิชัย จพง.ธุรการ 5 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
81 น.ส. สุภาพรรณ ศรีคขา หน.สวนโยธา 5 อบต. บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
82 น.ส. สุรีพร อิ่มนาง จพง.ธุรการ 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
83 นาย อดิศักดิ์ เพ็ชรศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง
84 นาย อนุวัฒน อังศธรรมรัตน หน.สวนโยธา 4 อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค
85 นาย อภิรักษ ศิริเสวกุล จนท.บริหารงานชาง 5 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
86 นาง อมรรัตน กัลลประวิทย นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
87 น.ส อรวรรณ อาศูนย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ล้ินฟา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
88 นาง อริยาภรณ แกวสวัสดิ์ลาท จพง.การเงินและบัญชี 6 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
89 น.ส. อริสรา พงศนิรันครกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
90 นาย อรุณ บุญสังข ชางโยธา 3 ทม. สุโขทัยธานี เมือง สุโขทัย
91 นาย อัครเดช ศักดิ์ศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม
92 นาง อัจจิมา มีสุข จพง.พัสดุ 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
93 นาย อุไร แกวเพ็ชร หน.สวนโยธา 3 อบต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
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1 นาย กําธร กันใจ ชางโยธา 1 อบจ. แมฮองสอน เมือง แมฮองสอน
2 นาย ฉัตรชัย สิทธิโชติ ชางโยธา 1 อบต. หนองวั่ง บานมวง สกลนคร
3 นาย ชวน แกนจันทร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พรอน ตากใบ นราธิวาส
4 นาย ชัยณรงค จินดา หน.สวนโยธา 4 อบต. สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
5 นาย ชัยพร ชินไธสง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานยาง เมือง บุรีรัมย
6 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ หน.ฝายการโยธา 6 ทต. บานฉาง บานฉาง ระยอง
7 นาย ชาติชาย ประดิษฐรัตน วิศวกรโยธา 3 ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
8 นาย ณกร ตันตราจิณ นายชางโยธา 5 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
9 นาย ณัฐพล ปาดอน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาขาม เมือง แพร
10 นาย ทนงศักดิ์ รอดอําพันธุ ผช.นายชางโยธา - อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
11 นาย ทองมา พาเจริญ นายชางโยธา 6 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
12 นาย ธเนศวร เจริญสุข หน.สวนโยธา 5 อบต. บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี
13 นาย นเรศ กิติอาษา นายชางโยธา 2 อบต. เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
14 นาย นวพล คําพัน ชางโยธา 3 ทต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
15 นาย นัฐพล ทิพฤาตรี จพง.การประปา 2 ทต. คํามวง คํามวง กาฬสินธุ
16 นาย นิมิต พยัคฤทธิ์ ชางโยธา 3 อบต. หนองสมวัง หนองเสือ ปทุมธานี
17 นาย ประพนธ เฟองฟู หน.สวนโยธา 5 อบต. บานยาง เมือง นครปฐม
18 นาย ประยูร จินาจันทร หน.สวนโยธา 4 อบต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
19 นาย ประยูร อินพิรุด นายชางโยธา 4 ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
20 นาย ปรีชา คําศรี นายชางเทคนิค 6 อบต. บางกุง หวยยอด ตรัง
21 นาย ปยะ ประสมแสง หน.สวนโยธา 3 อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
22 นาย พรพจน เขียวศิริ หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองขุด ทาใหม จันทบุรี
23 นาย ไพศาล โภคา หน.สวนโยธา 5 อบต. นาเฉลียว หนองไผ เพชรบูรณ
24 นาย รัชพล พรหมเพ็ชร นายชางโยธา 2 อบต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
25 นาย วีระวัฒน กาฆอง นายชางโยธา 2 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
26 นาย สงา รัตนเกษมสุข นายชางโยธา 6 ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน
27 นาย สมประสงค จันทะพันธ นายชางโยธา 6 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
28 นาย สมพงษ ศรีบุญฮุง หน.สวนโยธา 5 อบต. สะอาด น้ําเพลง ขอนแกน
29 นาย สมพร ออนทอง นายชางโยธา 2 อบต. กรุงชิง ก่ิง อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช
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30 นาย สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 4 อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง
31 นาย สมเพชร พินโย นายชางโยธา 4 ทต. เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย
32 นาย สรพงษ พัฒนะแสง หน.สวนโยธา 3 อบต. สระบัว ปทุมรัตต รอยเอ็ด
33 นาย สวาท แกวสุฟอง นายชางโยธา 6 อบจ. เลย เมือง เลย
34 นาย สิทธิพร ปานเอม หน.สวนโยธา 4 อบต. นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
35 นาย สุพตร สุณะเทพ ชางโยธา 1 อบต. ตะกุด เมือง สระบุรี
36 นาย สุพีร โพธา ผช.ชางโยธา - อบต. ไมงาม เมือง ตาก
37 นาย อนนท นนทะแกว นายชางโยธา 2 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
38 นาย อนุชา เพียรพิทักษ นายชางโยธา 5 ทม. นครนายก เมือง นครนายก
39 นาย อภิชาติ เฉลิมวงศ นายชางโยธา 2 อบต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
40 นาย อภิวัจน แกวต้ังขึ้น นายชางโยธา 3 ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
41 นาง อมรพรรณ รุจิปญญานนท ชางโยธา 5 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
42 นาย อาทิตย จันนวน ผูชวยนายชางโยธา  - อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
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1 น.ส. กรกันยา เกษรักษ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
2 นาย กรณฑ วัฒนารักษ รองปลัด อบต. 6 อบต หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
3 นาง กรวรรณ ธาราสนธิ์ นวช.ประชาสัมพันธ 3 ทน. นครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 นาย กฤษณะ ทองคําพูล ผูชวยจนท.ธุรการ  - อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค
5 นาง กัสสมา กล่ินหอม บุคลากร 3 อบต. บางรักนอย เมือง นนทบุรี
6 นาย กิตติพงศ หาญพล ปลัด อบต. 5 อบต. หนองเสม็ด เมือง ตราด
7 นาย กิติศักดิ์ บริสุทธิ์ จพง.ธุรการ 2 อบต. เกาะเทโพ เมือง อุทัยธานี
8 นาย เกรียงไกร ไชยประกา จนท.วิเคราหนโยบายฯ 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
9 นาย ครรชิต บุญทานัง จพง.ปองกันฯ 3 ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
10 นาง คําปุน ทับพิลา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หวยสามพาด ศิลปาคม อุดรธานี
11 น.ส. จันจิรา ปรีอ่ํา นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทน. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
12 น.ส. จันทรเพ็ญ ทองตระกูล ปลัด อบต. 5 อบต. จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
13 น.ส. จันทรังสี รัตนลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
14 น.ส. จิตติมา วิโย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ดงมะไฟ เมือง สกลนคร
15 นาย จิตรกร ศรีปยะบุตร นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. ดม สังขะ สุรินทร
16 นาง จิรานิตย อรรคนิตย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
17 นาง จุฑามณี สืบเสียง จพง.ธุรการ 3 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
18 น.ส. จุฑามาศ สีหะวงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดานซาย ดานซาย เลย
19 นาย ฉัตรชัย ชํานาญเสือ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานดานนาขาม เมือง อุตรดิตถ
20 นาย ณัฐวุฒิ อวนแกว ปลัด อบต. 6 อบต. ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
21 นาง เตือนใจ โสมคํา จพง.ธุรการ 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
22 นาง ทิพยวารี บุญประกอบ พนักงานวิทยุ  - ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
23 น.ส. นงนุช ชุมเชื้อ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
24 นาย นิมาร เบญนิมะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตาเซะ เมือง ยะลา
25 นาง นิรมล วงศธนาพัฒน จพง.ธุรการ 5 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
26 จ.อ. บัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัด อบต. 6 อบต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม
27 นาง บุญณสิกา บุญธรรม จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. โกตาบารู รามัน ยะลา
28 น.ส. ปฐมา ตรีนุสนธิ์ จนท.เคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองจัน ภูเพียง นาน
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29 น.ส. ปยพร พวงประทุม จนท.ธุรการ 1 ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร
30 นาง พนิดา จันทวงศ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
31 นาง พรชนก ชวลิตศิริเศรษฐ ปลัด อบต. 5 อบต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร
32 น.ส. พรสุดา ไชยชาติ ผูชวยจนท.ธุรการ  - อบต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
33 นาง พัชนี มนาคม จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
34 นาย พีรพงษ อําภาพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี
35 นาย ภิญโญ สุโข จนท.ประชาสัมพันธ 4 ทม. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย
36 นาง มณฑิรา สุวรรณมณีรัตน บุคลากร 3 ทต. แสนตุง เขาสมิง ตราด
37 นาย มามะกอดือรี มะเด็ง จพง.ธุรการ 2 อบต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
38 นาง ไมตรี สนองคุณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี
39 น.ส. รติยาภรณ ผาทอง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
40 น.ส. รวิวรรณ แดงสิงห จนท.ธุรการ 1 อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
41 นาง รัตติกาล เชียงหนุน ปลัด อบต. 6 อบต. ศิลาแลง ปว นาน
42 นาย ราชัณห ปกครอง จพง.สาธารณสุขชุมชน 2 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
43 นาย ราชันย สกุลมา วิศวกรโยธา 5 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
44 นาง รุงนภา ย่ิงกําแหง จนท.วิเคราหะนโยบายฯ 3 อบต. กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45 นาย รุงโรจน ศรีสุทธิรักษ นักบริหารงานเทศบาล 6 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
46 น.ส. ละเอียด สิงหครุธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. คําเขื่อนแกว คําเขื่อนแกว ยโสธร
47 น.ส. วณิชชา ศิริสวัสดิ์ บุคลากร 3 ทต. มะคา โนนสูง นครราชสีมา
48 นาง วรลักษณ ผึ้งแยม จนท.ธุรการ 1 ทต. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
49 นาย วราฤทธิ์ ฉิมเทียม ผูชวยชางไฟฟา  - ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
50 น.ส. วสุ พาราศิริวัฒน จนท.ธุรการ 1 อบต. เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
51 นาง วันทนา นาแกว จนท.ธุรการ - อบต. ไมงาม เมือง ตาก
52 น.ส. วันทิวา นิพนธวิทย จพง.ธุรการ 2 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
53 นาง วาสนา โตวารี หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
54 นาง วาสนา อินทสมบูรณ จนท.ธุรการ 5 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
55 น.ส. วิจิตรา ฉิ่งเล็ก จนท.ธุรการ 4 อบต. หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
56 นาย วิรัช ปุยเจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
57 น.ส. วิลาวรรณ โคตรดี จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
58 น.ส. วิไลลักษณ วิจารณพล จนท.ธุรการ 3 อบต. แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
59 น.ส. วิไลวรรณ จําปาแดง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
60 นาย วีระพงษ เพ็งแจมศรี จนท.วิเคราหนโยบายฯ 3 อบต. ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
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61 น.ส. ศิรประภา คันภูเขียว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
62 นาย สมคิด วังตะทัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
63 นาย สมศักดิ์ ปนคํา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คลองขุด ทาใหม จันทบุรี
64 นาย สมสวน ศรีสถลมารค จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทามะปราง แกงคอย สระบุรี
65 น.ส. สักขี กล่ินกระสังข ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ตําบลบางครก บานแหลม เพชรบุรี
66 นาย สันติ ชอบประดิด นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรค
67 นาย สายชล จับใจนาย ปลัด อบต. 5 อบต. โปงผา แมสาย เชียงราย
68 น.ส. สิตานัน แซต้ัง จนท.บันทึกขอมูล 4 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
69 นาง สุกัญญา วงศจันทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร
70 นาย สุชาติ ปานจํารูญ นายชางโยธา 2 อบต. โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
71 น.ส. สุดารัตน เมธยานันท ปลัด อบต. 5 อบต. โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
72 นาง สุนันทา พลบุรี หน.สวนการคลัง 4 อบต. นาดี ดานซาย เลย
73 น.ส. สุภาพร รอดประยูร จนท.ธุรการ 1 อบต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
74 นาง สุภาพันธุ ผองใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พรหมศาสตร เมือง ลพบุรี
75 นาย สุรศักดิ์ มวงมณี ปลัด อบต. 6 อบต. ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร
76 ส.ต.ท. สุวิทย ภูแกว ปลัด อบต. 6 อบต. นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
77 นาย อารักษ ผาอินทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย
78 น.ส. อําไพ ปวงมาทา จนท.ธุรการ 1 อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
79 นาง อิสสริยา จิตสุภาพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย
80 นาย อุสมาน สาเมาะ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




